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Geacht bestuur,
Hierbij ontvangt u de toezichtbrief naar aanleiding van het door mij uitgevoerde
onderzoek op basis van het gemeenschappelijk beoordelingskader Aw-WSW1.
Gezamenlijk beoordelingskader
Bij het onderzoek op basis van het gezamenlijk beoordelingskader focust de
Autoriteit woningcorporaties (Aw) zich op de governance van uw organisatie. Bij
het onderdeel bedrijfsmodel maakt de Aw gebruik van de inzichten van
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In afstemming met WSW beoordeelt
de Aw de financiële continuïteit van uw corporatie.
Integraal toezicht
De Aw houdt integraal toezicht. Dit betekent dat verschillende risicogebieden in
onderlinge samenhang worden onderzocht. Rechtmatigheid en integriteit zijn geen
onderdeel van het gemeenschappelijk beoordelingskader Aw-WSW, maar wel
onderdeel van het integrale Aw toezicht. Als er bij uw corporatie sprake is van een
risico in het kader van rechtmatigheid of integriteit, komt dit aan de orde in deze
toezichtbrief.
In verband met de vereisten in de wet toetst de Aw daarnaast jaarlijks gericht op
rechtmatigheid. Deze toets richt zich in ieder geval op de onderdelen passend
toewijzen, staatssteun, huursom en WNT. Voor deze beoordeling wordt gebruik
gemaakt van de gegevens van de verantwoordingsinformatie (dVi). De conclusies
van deze rechtmatigheid beoordeling ontvangt u jaarlijks vóór 1 december in een
aparte brief.
Risicogerichte aanpak
De risico-inschatting is medebepalend bij de planning en uitvoering van het
onderzoek. Daarbij is nadrukkelijk het streven om jaarlijks voor elke corporatie
een onderzoek op basis van het gezamenlijk beoordelingskader uit te voeren.
Na afronding van het onderzoek ontvangt u een toezichtbrief. Als op basis van het
onderzoek wordt ingeschat dat het risico laag is, zal de inhoud van de
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toezichtbrief beknopt zijn; de brief vermeldt dan dat er geen aanleiding is tot het
verrichten van nader onderzoek.
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Als sprake is van een (mogelijk) verhoogd risico, beperkt de brief zich tot die
onderdelen waar een verhoogd risico is ingeschat of is gesignaleerd. Op deze
onderdelen benoemt de brief dan vervolgafspraken, actiepunten,
aandachtspunten en/of interventies.
Basisonderzoek 2020
Ik heb voor uw corporatie een onderzoek uitgevoerd. Daarbij heb ik gebruik
gemaakt van de volgende informatie:

dVi gegevens 2018;

dPi gegevens 2019;

Jaarverslag 2018;

Meerjarenbegroting 2020 en verder;

Management letter 2018 en accountantsverslag 2018;

Uitkomst visitatie, rapport van 5 juni 2018, en reactie bestuur daarop

Onderzoeksresultaten WSW;

Voorgaande oordelen Aw.
Conclusie
Het door mij uitgevoerde basisonderzoek geeft geen aanleiding om voor uw
corporatie een nader onderzoek uit te voeren. De risico inschatting voor uw
corporatie is laag op alle onderdelen van het beoordelingskader. Dit betekent dat
ik geen interventies opleg en geen (aanvullende) toezichtafspraken met u maak.
Wel vraag ik uw aandacht voor de integriteitscode en de klokkenluidersregeling.
Over de integriteitscode is in de brief van de Governance Inspectie 2017 het
volgende opgenomen: ‘De integriteitscode is in 2016 geactualiseerd, maar een
actuele versie van de code ontbreekt op de website’.
Tot op heden vermeld de website nog steeds de integriteitscode van 2014,
aangepast 1 juni 2015 en de klokkenluidersregeling van 2010.
Ik verzoek u beide regelingen te actualiseren en op de website van de corporatie
te plaatsen.
Tot slot
Ik verzoek u deze brief te delen met uw Raad van Commissarissen. Tevens
verzoek ik u de voor uw organisatie relevante stakeholders over de inhoud van
deze toezichtbrief te informeren. Tot slot wijs ik u er nog op dat de Aw deze
toezichtbrief publiceert op haar website.
Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen.
Hoogachtend,
SENIOR INSPECTEUR/AUTORITEIT WONINGCORPORATIES,

Drs. M.J. de Gier
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